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ไข่มุกอันดามัน สวรรค์แดนใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
ความเป็นมา
“ภูเก็ต” ได้มีการขุดพบเครื่องมือหินและขวานหินที่บ้านกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แสดงให้
ทราบว่ามีมนุ ษย์ อาศัย ในดิน แดนแถบนี้ ไม่ต่ากว่า 3,000 ปีมาแล้ ว และได้มีห ลั กฐานเมื่อปี พ.ศ.700 หรือ
คริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุสปโตเลมี กล่าวถึงผืนดินหรือแผ่นดินในส่วนนี้ว่า แหลมตะโก
ลา เป็ นผื น ดิน ที่ถูกดัน ออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาว อยู่ส่ ว นปลายสุ ดของจังหวัดพังงา เนื่องมาจากการ
เคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ของเปลือกโลกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า รอยเลื่อนคลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่ง
วางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคลื่นลมใน
ทะเลกัดเซาะ และตัดพื้นที่ดังกล่าวนี้ ออกจากผืนแผ่นดินใหญ่จนกลายเป็นเกาะ โดยเกิดร่องน้าระหว่างจังหวัด
ภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรีย กว่า ช่องแคบปากพระ (เป็นร่องน้าแคบๆ โดยส่ วนที่ลึกที่ สุดลึ กเพียง 8-9 เมตร)
ในปัจจุบัน
สาหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาวต่างประเทศ ในอดีตนอกจากจะเรียกว่า แหลมตะโกลา แล้วได้
มีป รากฏหลั ก ฐานการกล่ า วถึง จากบั น ทึ กและแผนที่ก ารเดิน เรื อมาเอเชี ยตะวั นออกของชาติยุโ รป ระหว่า ง
พ.ศ.2054-2397 เรียกผืนดินนี้ว่า จังซีลอน นอกจากนี้ ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขานผืนดินนี้ของชาวทมิฬ
ในปี พ.ศ.1568 ว่า มณีคราม หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ ภูเก็จ ที่ปรากฏในจดหมายเหตุเมือง
ถลาง ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ.2328 และได้มีการเรียกขานเรื่อยๆ จนกลายเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้ ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา
มาตั้ งแต่ พ.ศ.2450 เป็ น ต้ น มา ดั งนั้ น จึ งสรุป ได้ว่ า ชื่อของจัง หวัด ภูเ ก็ตที่ ได้ มีการกล่ า วขานตั้ งแต่ ในอดี ต
จนกระทั่งปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย แหลมตะโกลา มณีคราม จังซีลอน ภูเก็จ และภูเก็ต ซึ่งในบางครั้งได้มีการ
เรียกขานว่า สิลัน ถลาง และทุ่งคา ร่วมด้วย
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา
ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดาถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะเป็น
เกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ส่วนกว้าง
ที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 543.034
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร่ มีเกาะบริวาร 32 เกาะ เฉพาะเกาะมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตรอยู่
ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานครตามเส้ น ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 4 และทางหลวงจั ง หวั ด หมายเลข 402
รวมระยะทาง 867 กิโลเมตรหรือ 688 กิโลเมตรทางอากาศ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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ทิศเหนือติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรีและสะพานศรีสุนทร
ทิศตะวันออกติดทะเลเขตจังหวัดพังงา
ทิศใต้ติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณ
ร้ อยละ 70 เป็ นภู เขามี ยอดเขาที่ สู งที่ สุ ด คื อยอดเขาไม้ เท้ าสิ บสอง สู งจากระดั บน้ าทะเลปานกลาง529เมตร
และประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลน
และป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม
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ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สู ตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปีมี 2 ฤดู ประกอบด้วย
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม
ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
ข้อมูลการปกครอง
จังหวัดภูเก็ตบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น
3 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองภูเก็ต อาเภอกะทู้ และอาเภอถลาง มีตาบล 17 ตาบล 96 หมู่บ้าน 61 ชุมชน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 19 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่งเทศบาลนคร 1
แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) 6 แห่ง

ข้อมูลประชากร
ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ 31 กรกฎาคม 2562มีจานวน 414,506คน เป็นชาย 195,023 คน
หญิ ง 218,438 คนอาศั ย อยู่ ใ นอ าเภอเมื องภู เ ก็ ตมากที่ สุ ด คื อ 249,562 คน รองลงมาคื อ อ าเภอถลาง
จานวน 106,009 คน และอาเภอกะทู้ จานวน 58,935 คน
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อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ
สังกัดสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
ประมงจังหวัดภูเก็ต (อานวยการต้น)

๑ อัตรา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

๑ อัตรา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง (นักวิชาการประมงชานาญการ)

๑ อัตรา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

๑ อัตรา

ประมงอาเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

๒ อัตรา

ประมงอาเภอ (เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน)

๑ อัตรา

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน

๑ อัตรา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

๓ อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑ อัตรา
รวม ๑๒ อัตรา

พนักงานราชการ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

๒ อัตรา

เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)

๑ อัตรา
รวม ๓ อัตรา

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์

๑ อัตรา

พนักงานทาความสะอาด

๑ อัตรา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

๑ อัตรา

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือคนประจาเรือ

๒ อัตรา
รวม ๕ อัตรา
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รายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ
๑. นายนรินทร์ มีวงศ์

ประมงจังหวัดภูเก็ต

๒. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
๑. นางสาวปณิตา สีนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

๒. นางปัทมา เพชรวิเชียร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓. นางสาวเพ็ญนภา พรหมเสน เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
๔. นายอมฤต คงน่วม

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

๕. นางสุพรรณีย์ ช่วยชุม

พนักงานทาความสะอาด(จ้างเหมาบริการ)

๖. นายกรศิลป์ เงาศิลป์ชัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ)

๓. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
๑. นายนรินทร์ สงสีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชานาญการ)

๒. นางทัศนี เอี่ยนเล่ง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

๓. นายวันจักร รัตนชู

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

๔. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
๑. นายเอกมัย มาลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

๒. นายธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์ เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
๓. นางสาวศิรประภา ชินรัตน์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

๔. นางสาวศุภนุช เย็นเพ็ชร

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

๕. นางสาวขวัญฤดี จันทร์แก้วเกิด เจ้าหน้าที่ออกหนังสือคนประจาเรือ (จ้างเหมาบริการ)
๖. นางสาวทิพานัน สิงห์ดา

เจ้าหน้าที่ออกหนังสือคนประจาเรือ (จ้างเหมาบริการ)
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๕. สานักงานประมงอาเภอเมืองภูเก็ต
๑. นายประเสริฐ ทองสมบูรณ์

ประมงอาเภอเมืองภูเก็ต
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

๒. นางศกุณตลา อักษรไทย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

๖. สานักงานประมงอาเภอกะทู้
๑. นางสาวอโนรัตน์ มีแย้ม

ประมงอาเภอกะทู้
(เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน)

๗. สานักงานประมงอาเภอถาง
๑. นางสิริเพ็ญ รัตนเอี่ยมพงศา ประมงอาเภอถลาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
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บุคลากรของสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

นายนรินทร์ มีวงศ์
ประมงจังหวัดภูเก็ต

นายเอกมัย มาลา
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

นายนรินทร์ สงสีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชานาญการ)

นางสาวปณิตา สีนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัตกิ าร)

นายธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน

นางทัศนี เอี่ยนเล่ง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นางปัทมา เพชรวิเชียร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศิรประภา ชินรัตน์
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
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สานักงานประมงอาเภอ

นายประเสริฐ ทองสมบูรณ์
ประมงอาเภอเมืองภูเก็ต
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

นางสาวอโนรัตน์ มีแย้ม
ประมงอาเภอกะทู้
(เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน)

นางสิริเพ็ญ รัตนเอี่ยมพงศา
ประมงอาเภอถลาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

นางศกุณตลา อักษรไทย
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยประมงอาเภอเมืองภูเก็ต

พนักงานราชการ

นายวันจักร รัตนชู
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

นางสาวศุภนุช เย็นเพ็ชร
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

นางสาวเพ็ญนภา พรหมเสน
เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)

9

จ้างเหมาบริการ

นายอมฤต คงน่วม
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นางสุพรรณีย์ ช่วยชุม
พนักงานทาความสะอาด(จ้างเหมาบริการ)

นางสาวขวัญฤดี จันแก้วเกิด
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือคนประจาเรือ
(จ้างเหมาบริการ)

นายกรศิลป์ เงาศิลป์ชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ)

นางสาวทิพานัน สิงห์ดา
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือคนประจาเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
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ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎกระทรวงและผังกรอบโครงสร้าง
สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2563
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน ให้เกิดธุรกิจและอาชีพ
การประมงที่เหมาะสม รวมทั้งกากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทาแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง
(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด และคณะกรรมการเปรียบเทียบใน
ส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต ให้ถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐาน
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกาหนด
(๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
(๘) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้ง ให้คาปรึกษา
แนะนา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการพัฒนาด้านการประมง
(๙) กากับดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานประมงอาเภอ
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
โดยการแบ่งงานภายในเป็น ๓ กลุ่ม และสานักงานประมงอาเภอ ๓ อาเภอ ดังนี้
1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
(1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานสถิติ งาน
แผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป
(2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงใน ระบบ
สารสนเทศ
(3 ) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจาจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการ
ประมงของสานักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานประมงจังหวัด
(5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์ ประมง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมง ภายใน
จังหวัด
(3) ศึกษา และจัดทาระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมง ด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการใช้ประโยชน์
(4) กากับ ควบคุม หนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าและพันธุ์สัตว์น้าตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ
(5) จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยง และ
การพัฒนาอาชีพด้านการประมง
(6) ศึกษา วิเคราะห์กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม และควบคุมให้มีการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
(7) ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์
น้า และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
(8) ดาเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
(9) สนับสนุนสานักงานประมงอาเภอ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริม และ
พัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการแปรรูป
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(10) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รับผิดชอบและปฏิบัติงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้า เรือประมงในเขตจังหวัด ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทาแผนงานงาน/โครงการ การ
ด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่างๆ
(4) ศึกษา วิเคราะห์วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติและหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(5) จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง
(6) ควบคุม และกากับดูแลการทาการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) กากับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง
(8) ดาเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ เรือขน
ถ่ายสัตว์น้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้าตามที่กฎหมายกาหนด
(9) ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สานักงานประมงอาเภอ อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
(10) ดาเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(11) ดาเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดและ คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. สานักงานประมงอาเภอ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม รวมทั้งกากับดูแล ให้การประกอบ ธุรกิจ และการ
ประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุมและกากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการทาการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทาแผนพัฒนาและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ งานด้านการประมง
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(๔) ให้คาปรึกษาและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการพัฒนาด้านการประมง
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม กระบวนการผลิตให้ถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐาน
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนตามที่ กฎหมายกาหนด
(๗) จัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทาการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย
สานักงานประมงอาเภอ ประกอบด้วย
๑. สานักงานประมงอาเภอเมืองภูเก็ต
๒. สานักงานประมงอาเภอกะทู้
๓. สานักงานประมงอาเภอถลาง
ข้อมูลที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 2460 หมายเลขโทรสาร 0 7622 5408
อีเมลล์ fpo-phuket@dof.in.th
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ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) จังหวัดภูเก็ต
ขั้นตอนการดาเนินการ
-ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ
-หน่วยรับคาขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ณ สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต,สานักงานประมง
อาเภอ หรือจุดขึ้นทะเบียนที่กรมประมงประกาศกาหนด
-เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ เก็บพิกัดสถานประกอบการ

-สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ออกบัตรประจาตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ให้แก่เกษตรกร
ประเภทการเลี้ยงแบบพาณิชย์ จานวน 173 ราย พื้นที่ 2,510.4 ไร่
พาณิชย์

ราย

จังหวัดภูเก็ต
173
อาเภอเมืองภูเก็ต
70
อาเภอถลาง
101
อาเภอกะทู้
2
สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563)

พืน้ ที่ (ไร่ )
2,510.4
670.9
1,838.5
1.04
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ประเภทการเลี้ยงแบบยังชีพ จานวนเกษตรกร 27 ราย พื้นที่ 10.75 ไร่

ยังชีพ

ราย

พืน้ ที่ (ไร่ )

จังหวัดภูเก็ต
27
10.75
อาเภอเมืองภูเก็ต
4
0.55
อาเภอถลาง
17
9.3
อาเภอกะทู้
6
0.9
หมายเหตุ (ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประเภทเลี้ยงแบบยังชีพ ณ เดือนตุลาคม 2563)
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ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการด้านการประมงทราบ
- หน่วยรับคาขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง ณ สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, สานักงาน
ประมงอาเภอหรือจุดที่ขึ้นทะเบียนที่กรมประมงประกาศกาหนด
- เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ และเก็บข้อมูลพิกัดสถานประกอบการ

- สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ออกบัตรประจาตัวผู้ประกอบการด้านการประมง ให้แก่เกษตรกร
ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมงจังหวัดภูเก็ต
ประเภทผู้ประกอบการ

อาเภอกะทู้ อาเภอถลาง อาเภอเมือง

รวม

จ้านวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้า

3

3

จ้านวนผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้า

1

1

162

200

14

14

จ้านวนพ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม แพปลา

11

27

จ้านวนสถานประกอบการแปรรูปเบืองต้น
จ้านวนสถานประกอบการห้องเย็น

2

4

6

จ้านวนสถานประกอบการแปรรูปพืนเมือง

1

9

10

จ้านวนโรงงานแปรรูปสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์

5

4

9

3

29

74

79

1

1

3

5

65

247

327

จ้านวนผู้น้าเข้า-ส่งออกสัตว์น้า
จ้านวนผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้าอื่นๆ
รวม

15
หมายเหตุ ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง ณ เดือนตุลาคม 2563
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ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง (ทบ.3 )
การขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง (ทบ 3) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากาหนดแนวทางและมาตรการใน
การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ทาการประมงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จานวนประมาณ 3,122ราย
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องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จานวน 55 องค์กร
อาเภอเมืองภูเก็ต จานวน 28 องค์กร
ลาดับ
ชุมชน
1 กลุ่มอนุรักษ์กุ้งมังกร 7 สี บ้านป่าหล่าย จังหวัดภูเก็ต
2 ชุมชนประมงพื้นบ้านน้านใต้สะพาน
3 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะโหลน
4 ประมงพื้นบ้านคลองมุดง บ้านบ่อแร่
5 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านบางเหนียว
6 กลุ่มทาการประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิศ
7 ประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมตุ๊กแก
8 กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านป่าหล่าย
9 ผู้ประกอบการไข่มุกภูเก็ต
10 ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
11 กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งมูลค่าสูงภูเก็ต
12 กลุ่มเรือประมงปลากะตัก
13 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประมงพื้นบ้านอ่าวมะขาม
14 ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านกะตะ
15 ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมพันวา
16 ชมรมบ้านบางคณฑี
17 กลุ่มประมงพื้นบ้านและพัฒนาชายหาดบ้านบางคณฑี
18 ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มกอจ๊าน
19 กลุ่มประมงพื้นบ้านและการจัดการด้านการท่องเที่ยวบ้านเกาะแก้ว
20 กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนโคกโตนด
21 กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังคลองมุดง บ้านบ่อแร่
22 กลุ่มประมงพื้นบ้านซอยท่าจีน
23 กลุ่มวิสาหกิจประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวหาดปากบาง ต.ราไวย์จ.ภูเก็ต
24 สมาคมชาวประมงภูเก็ต
25 ชุมชนประมงพื้นบ้านริมหาด
26 กลุ่มประมงบ้านกู้กู
27 กลุ่มเรือประมงลอบปู
28 ประมงพื้นบ้านบ้านเกาะมะพร้าว
รวม
หมายเหตุ ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ณ เดือนตุลาคม 2563

จานวนสมาชิก
7
26
34
25
23
65
158
31
30
7
9
8
23
33
12
12
56
41
28
23
13
34
18
7
27
38
20
39
847
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อาเภอถลาง จานวน 24 องค์กร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชุมชน
ประมงพื้นบ้านหาดสุรินทร์ - ปากบาง
กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านป่าคลอก
ประมงชายป่าเลนเกาะพร้าว
ประมงพื้นบ้าน บ้านพารา
ประมงพื้นบ้าน บางม่าเหลา
กลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง บ้านคอเอน
กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมทราย
กลุ่มประมงพื้นบ้านอุทยานสิรินาถ
กลุ่มประมงยั่งยืนอ่าวหลังแดง
ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านลายัน
กลุ่มประมงพื้นบ้านไม้ขาว
เครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน บ้านบางโรง
กลุ่มประมงท้องถิ่นบ้านยามู
กลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชุมชนท่าสัก
กลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวอ่าวบางเทา
กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านหมากปรก
กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านบางดุก
กลุ่มประมงพื้นบ้านและแปรรูปสัตว์น้าบ้านท่าฉัตรไชย
ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านด่านหยุด
กลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านบางลา
ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมหลา
ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านอ่าวปอ
กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวกุ้ง
รวม
หมายเหตุ ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ณ เดือนตุลาคม 2563

จานวนสมาชิก
14
30
7
45
34
36
32
38
32
32
42
7
16
20
20
42
18
14
14
24
34
26
23
16
616

20

อาเภอกะทู้จานวน 3 องค์กร
ลาดับ

ชุมชน

จานวนสมาชิก

1

กลุ่มประพื้นบ้านหาดกมลา

51

2

กลุ่มประมงพื้นบ้านป่าตอง

21

3

ประมงพื้นบ้านหาดกะหลิม

15

รวม
หมายเหตุ ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ณ เดือนตุลาคม 2563
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จานวนและพื้นที่แหล่งน้าปิด
มีอ่างเก็บน้า จานวน ๓ อ่าง
- อ่างเก็บน้าบางวาด
ที่ตั้ง : ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ : 10.20 ล้านลูกบาศก์เมตร
-

อ่างเก็บน้าบางเหนียวดา
ที่ตั้ง : ตาบล ศรีสุนทร อาเภอถลาง ภูเก็ต
พื้นที่ : 7.20 ล้านลูกบาศก์เมตร

-

อ่างเก็บน้าคลองกระทะ
ที่ตั้ง : ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
พื้นที่ : 4.31 ล้านลูกบาศก์เมตร

จานวนและพื้นแหล่งน้าจืด
จานวน ๑๔ แห่ง
๑. คลองขุมน้าเขียว ตาบลสาคู อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 17,282.74 ตารางเมตร
๒. หนองน้าบ้านในคลา ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 27,827.35 ตารางเมตร
๓. ขุมน้าบ้านลิพอน ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 33,429.47 ตารางเมตร
๔. ขุมน้าประปาเชิงทะเล ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 16,389.37 ตารางเมตร
๕. ขุมน้าอ้ายจุก ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 9,087.08 ตารางเมตร
๖. ขุมน้าโอ้ยเซียง (สระเก็บน้าบ้านสะปา ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่
27,983.33 ตารางเมตร
๗. ขุมน้าเทศบาล ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 109,837.88 33 ตารางเมตร
๘. ขุมน้าซอยรุ่งระวี ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 26,988.37 ตารางเมตร
๙. ขุมน้าสรรพมิต (สวนสาธารณะกะทู้) ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 23,689.59
ตารางเมตร
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๑๐. ขุมน้านายบันลือ (บริษัท REQ จากัด) ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 55,946.31
ตารางเมตร
๑๑. อ่างเก็บน้าบางวาด ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 723,408.25 ตารางเมตร
๑๒. ขุมน้าสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง) ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาด
พื้นที่ 25,821.94 ตารางเมตร
๑๓. ขุมน้าเข้งหงวน ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 72,393.90 ตารางเมตร
๑๔. ขุมน้าสวนสาธารณะฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 24,193.50 ตาราง
เมตร

จานวนแหล่งปลาหน้าวัด
- วั ด ลั ฏ ฐิ ว นาราม ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 53 บ้ า นโคกโตนด ถนนเจ้ า ฟ้ า หมู่ ที่ 8 ต าบลฉลอง อ าเภอเมื อ ง
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต สั ง กั ด คณะสงฆ์ ม หานิ ก าย มี ที่ ดิ น ตั้ ง วั ด เนื้ อ ที่ 20 ไร่ อาณาเขต ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ตะวั น ออก
และทิศตะวันตกติดต่อกับที่นาชาวบ้าน ทิศใต้ติดต่อกับคูน้า

จานวนเรือประมงทั้งหมด
เรือประมงพาณิชย์
การออกใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563– 2566 จานวน 352 ฉบับ
แยกตามขนาดตันกรอส
เรือขนาดไม่ถึงสามสิบตันกรอส

จานวน 100 ลา

เรือขนาดตั่งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส

จานวน 131 ลา

เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยห้าสิบตันกรอส

จานวน 119 ลา

เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป

จานวน 2

ชนิดเครื่องมือ

ลา

จานวน (ฉบับ)

อวนลากคู่

96

อวนลากแผ่นตะเฆ่

68

อวนล้อมจับ

31

อวนล้อมจับปลากะตัก

3

อวนครอบปลากะตัก

31

อวนครอบหมึก

22

22

ชนิดเครื่องมือ

จานวน (ฉบับ)

ลอบปลา

9

ลอบปู

5

ลอบหมึก

3

เบ็ดราว

2

แผงยกปูจักจั่น

2

เรือปั่นไฟ

78

อวนติดตา

2

รวม

352
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การจัดการเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบตามมาตรการจัดการเรือประมงพื้นบ้าน
- จากฐานข้อมูลเดิม จังหวัดภูเก็ตมีจานวนเรือประมงพื้นบ้านจานวน 621 ลา
- กรมประมงได้ ดาเนิ น การเปิด ให้ มี การจดแจ้ง และออกหนัง สื อ รั บรองขอทะเบีย นเรื อ ใหม่
ตามประกาศของกรมเจ้าท่า มีผู้มารับบริการจดแจ้งตามมาตรการดังกล่าว จานวน 1,162 ราย

ข้อมูลแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต
กรมประมงได้เริ่ มดาเนิ นโครงการขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
มาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 และมีความประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้านใน
พื้นที่ดังกล่าว โดยกรมฯ ได้มีข้อสั่งการในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับสานักงาน
ประมงจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ต มีจานวนแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้าน
จานวน 744 ราย
แยกเป็นรายอาเภอ
-อาเภอเมือง จานวน 637 ราย
-อาเภอถลาง จานวน 43 ราย
-อาเภอกะทู้ จานวน 64 ราย
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จานวนแปลงใหญ่ (2560-2563)
ไม่มี (ปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมเกษตรกรในพื้นที่ )

การนาเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านตรวจสัตว์น้า ปี 2563
(ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563)
ปริมาณการนาเข้า
ปริมาณ (กิโลกรัม)
372,281.02

ปริมาณการส่งออก

มูลค่า (บาท)
45,511,949.36

ปริมาณ (กิโลกรัม)
1,367,387.00
หมายเหตุ ข้อมูลจากด่านตรวจประมงภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563

มูลค่า (บาท)
273,132,644.68

ชนิดสัตว์น้านาเข้า (ข้อมูลจากด่านตรวจประมงภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563)
ชนิดสัตว์น้า
กุ้งมังกร(Spiny lobster)
โคพีพอด(Copepod)
จระเข้อัลลิเกเตอร์ (American alligator) สายนาฬิกา
ปลากระโทงดา(Black marlin)
ปลากระโทงแทง(Swordfish)
ปลากระโทงแทงสีน้าเงิน(Marlin fish)
ปลากระโทงร่ม(Indo-Pacific sailfish)
ปลากระโทงลาย(Striped marlin)
ปลาแซลมอน(Atlantic salmon)
ปลาขี้มัน(Oilfish)
ปลาสเตอร์เจียน(Sturgeon) สายนาฬิกา
ปลาทูน่าครีบเหลือง(Tuna yellowfin)
ปลาทูน่าครีบยาว (Albacore)
ปลาแบล็กค็อด(Escolar)
ปลาทูน่าตาโต(Bigeye tuna)
ปลาวาฮู(Wahoo)
ปลาอีโต้มอญ(Common dolphin fish)
ปลาสาก(Barracuda)
ปลาสคิปแจ๊ก(Skipjack)
ปูทะเล(Serrated mud crab)
หอยนางรม(Oyster)
รวมทั้งหมด

ปริมาณ(กิโลกรัม)
2,309
6
1
5,125
182,881
6,445
34,668
14,699
569
165
0
85,906
9,315
6,252
16,530
5,503
659
127
516
514
90
372,281

มูลค่า (บาท)
2,736,301
445,469
1,779,654
432,843
19,354,606
546,927
2,630,070
1,244,154
409,014
14,861
2,712,436
9,528,603
786,511
520,236
1,469,671
462,959
43,182
4,165
15,922
341,582
32,783
45,511,949
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ชนิดสัตว์น้าส่งออก (ข้อมูลจากด่านตรวจประมงภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563)

ชนิดสัตว์น้า

ปริมาณ(กิโลกรัม)

มูลค่า(บาท)

กั้งตั๊กแตน(Mantis Shrimp)
กุ้งกุลาดา(Black tiger shrimp)
กุ้งขาว(White Shrimp)
กุ้งมังกร(Spiny lobster)
ปลากล้วยข้างเหลือง(Goldband fusilier)
ปลากะพงข้างเหลือง(bigeye snapper)
ปลากะพงแดง(Snapper)
ปลากะพงแดงข้างแถว(Brownstripe red snapper)
ปลากะมงพร้าว(Giant trevally)
ปลากะรังดอกแดง(Grouper red)
ปลากุเรา(Fourfinger threadfin)
ปลาเก๋า(Grouper Whole)
ปลาเก๋าแดง(Blacktip grouper)
ปลาจะละเม็ดขาว(Silver Pomfret)
ปลาจะละเม็ดดา(Black Pomfret)
ปลาจะละเม็ดเทา(Chinese silver pomfret)
ปลาดอกหมากกระโดง(Whipfin silver-biddy)
ปลาดาบเงิน(Hairtail)
ปลาตาหวาน(Bigeye)
ปลาทราย(Whiting fish)
ปลาทรายแดง(Threadfin Bream)
ปลาทูน่าครีบเหลือง(Tuna yellowfin)
ปลาใบปอ(Spotted sicklefish)
ปลาแป้น(Glass fish)
ปลายอดจาก(Yellow pike conger)
ปลาลิ้นหมา(Toungue fish)
ปลาวัว(Unicorn leatherjacket filefish)
ปลาหนวดฤาษี(Goatfish)
ปลาหางควาย(Bartailed flathead)
ปลาไหลทะเล (Conger conger)
ปลาอินทรี(Spanish Mackerel)
ปลาอินทรีจุด(Indo-Pacific king mackerel)
ปูทะเล(Serrated mud crab)
ปูม้า(Blue swimming crab)
ปูลาย(Crucifix crab)

3,022
992,176
124,526
209
5
2,415
65
1,187
565
210
90
44,346
60
965
12
5,443
4,394
2,416
59,296
20,607
11,928
5,579
888
4,395
1,734
630
5,344
5,456
2,624
4,080
53,061
30
2,084
6,413
1,134

1,232,044
221,743,280
21,117,432
87,590
301
146,285
3,919
71,779
34,067
12,600
5,400
7,538,498
3,600
74,253
1,085
327,280
266,023
145,448
3,591,671
6,725,072
720,617
2,493,794
53,846
266,842
104,653
37,987
324,036
330,080
158,694
244,800
3,211,083
1,800
319,412
1,465,221
272,151

1,367,387

273,132,645

รวม
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ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562)
การเพาะเลี้ยงสัตว์กุ้งทะเล 2,362 ตัน มูลค่า 651.2 ล้านบาท
ผลผลิต ปี 62 (ล้านตัว) มูลค่า(ล้านบาท)
โรงเพาะฟักและอนุบาลกุง้ ทะเล
15,283
1,950
หมายเหตุ ข้อมูลสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563
ผลผลิต ปี 62 (ตัน)

มูลค่า(ล้านบาท)

ฟาร์ มเลี้ยง
2,362
651.20
กุง้ ขาวแวนนาไม
955
217.90
กุง้ กุลาดา
1,407
433.3
หมายเหตุ ข้อมูลสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563
ชนิดสัตว์น้ำ
- กำรเลียงปลำในกระชัง
 ปลำกะพงขำว
 ปลำเก๋ำ
 ปลำมง
 ปลำช่อนทะเล
- กำรเลียงหอยทะเล
 หอยแครง
 หอยแมลงภู่
 หอยมุก
 หอยนำงรม
 หอยเป่ำฮือ
- กำรเลียงสัตว์น้ำอื่นๆ
 กุ้งมังกร
 ปูทะเล
 สำหร่ำยทะเล
กำรเลียงสัตว์น้ำจืด (ปลำน้ำจืด)

ผลผลิต ตั้งแต่ ม.ค.- ก.ย. 63
(ล้านตัว)
9,729
ผลผลิต ตั้งแต่ ม.ค.- ก.ย. 63
(ตัน)
2,259
1,087
1,172

จ้ำนวนเกษตรกร
(ฟำร์ม)
78
19
28
26
5

พืนที่เลียง(ไร่)

มูลค่ำ(ล้ำนบำท)

4.36
0.5
3.28
0.5
0.081

9.25
1.06
2.49
5.7

60
14
34
6
4
2

765
493
5
260
4
3

-

62
46
5
11

1.8
0.8
0.5
0.5

18.15
18.15

21

15

1.70

หมายเหตุ ข้อมูลสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563
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จังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านประมง จานวน 1,369 ราย ครัวเรือนเกษตรกรประกอบอาชีพด้าน
การประมง จานวน 693 ครัวเรือน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 2560) มีเรือประมง จานวน 761 ลา
เป็นเรือประมงพาณิชย์ จานวน 349 ลา และเรือประมงพื้นบ้าน จานวน 412 ลา ปริมาณผลผลิตสัตว์น้าที่จับได้จาก
การทาประมงรวมปลาทุกชนิด จานวน 46,550,565 กิโลกรัม มีมูลค่า 2,505.72 ล้านบาท (สานักงานท่าเทียบเรือ
จังหวัดภูเก็ต, 2559

ผลการจับสัตว์น้าจากประมงทะเล
ชนิดสัตว์น้า

ปริมาณ(ตัน)

ปลาเศรษฐกิจ
53,767.0
ปลาเป็ด
33,246.0
กุ้ง
267.0
ปู
1,294.0
หมึก
7,370.0
หอย
2.0
สัตว์น้าอื่น ๆ
104.0
รวม
96,050.0
หมายเหตุ ข้อมูลสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563

มูลค่า(ล้าน)
2,084.0
218.1
57.1
140.3
1,026.1
0.2
9.7
3,535.5

ชนิดสัตว์น้าที่จับได้จากประมงทะเล
ปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาทูแขก ปลาลัง ปลาโอลาย ปลาสีกุนตาโต ปลากะตัก ปลาทรายแดง ปลาตาโต เป็นต้น
กุ้ง เช่น กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาลาย กุ้งโอคัก กุ้งกุลาดา เป็นต้น
ปู เช่น ปูม้า ปูจักจั่น เป็นต้น
หมึก เช่น หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกสาย เป็นต้น
หอย เช่น หอยเชลล์

ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้า
1. ตลาดภายในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดนัดท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
2. ตลาดภายนอกจังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาคร มหาชัย ตลาดไทย
3. ตลาดส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง

ประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัตงิ าน)
ปี 2548 - 2562 (จานวน 150 ราย)
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ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก)

ลาดับ
ที่

1

ชื่อ – สกุล

นายสัญญา หิรัญวดี

ศูนย์
หลัก
ประจา
อาเภอ เลขที่
เมือง
ภูเก็ต

ที่ตั้ง

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

กิจกรรมหลัก
(ประเภท
การเกษตร)

๕

ฉลอง

เมืองภูเก็ต

พืชผักปลอดภัย

ถลาง
กะทู้

เกษตรผสมผสาน
การเลี้ยงไก่-เป็ด

ป่า
2 นายเสรี อุดมลาภ
ถลาง
๒
คลอก
3 นายณัฐพงศ์ สาริยา
กะทู้
๕
กมลา
หมายเหตุ ข้อมูลสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563

แปลงเรียนรู้

ประเภทกิจกรรม

ขนาดบ่อ/กระชัง

การเลี้ยงปลากินพืช
การเลี้ยงกบ

๒๕ ตร.ม.
๒๔ ตร.ม.

การเลี้ยงปลากินพืช
การเลี้ยงปลานิล

๑๕๐ ตร.ม.
๖๐ ตร.ม.
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ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) จังหวัดภูเก็ต จานวน 18 ศูนย์
ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการประมง
ลาดับ คานาหน้า
ชื่อ-สกุล
ที่
ชื่อ
เลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ จังหวัด
๑
นาย
วรวิทย์ คุ้มบ้าน
55
๕
เกาะแก้ว
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
๒
นาง
สมฤทธิ์ ครองยุติ
๑
วิชิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
๓
นาย
นิคม สุจจิตต์จูล
๒/๒๙
๒
ฉลอง
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
๔
นาย
ศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ
๔
เทพกระษัตรี
ถลาง
ภูเก็ต
๕
นาย
ศุภโรจน์ ทรงยศ
๑๓๙/๑
๗
ศรีสุนทร
ถลาง
ภูเก็ต
๖
นาย
เนตร เดชากุล
๕๖/๑
๔
ไม้ขาว
ถลาง
ภูเก็ต
๗
นาย
สาราญ น้อยคงดี
๗/๑๒
๕
กะทู้
กะทู้
ภูเก็ต
๘
นางสาว อุบล แจ้งใจ
๔๙
๗
กะทู้
กะทู้
ภูเก็ต
๙
นาง
สมใจ ขุนแก้ว
๗๙/๒
๖
กะทู้
กะทู้
ภูเก็ต
๑๐
นาย
จารัส ภูมิภูถาวร
๙/๙
๓
รัษฎา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
๑๑
นาย
ณัฐศักดิ์ สายสมอ
5
กมลา
กะทู้
ภูเก็ต
๑๒
นาย
สมพร ชลเขตต์
๒
ไม้ขาว
ถลาง
ภูเก็ต
๑๓
นาย
ริย่า จงรักษ์
5/40
๓
วิชิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
๑๔
นาย
เสริมศักย์ เกลื่อนสินธิ์
38/4
๒
เทพกระษัตรี
ถลาง
ภูเก็ต
๑๕
นาง
เตือนใจ ศุภวิกรานต์กุล 130/11 ๗
กะทู้
กะทู้
ภูเก็ต
16
นาย
ณรงค์ คุรุ
67/78
7
ฉลอง
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
17
นาย
วิชัย ตระการกิจ
147/13 4
ไม้ขาว
ถลาง
ภูเก็ต
18
นาย
มานพ ทองแช่ม
127/2
7
กะทู้
กะทู้
ภูเก็ต
หมายเหตุ ข้อมูลสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563

กิจกรรมด้านการประมง
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในกระชัง
การเลี้ยงปลาน้ากร่อยในกระชัง
การเลี้ยงปลาในกระชัง
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงปลาน้ากร่อยในกระชัง
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงปลาน้าจืดกินพืช
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
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เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง จานวน 235 ราย
แบบรายงานสรุปข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต
ที่ขออนุญาตตาม ม. 175
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
ชนิด
พื้นที่
ราย
ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
หอยแครง
406.75 ไร่
4
(82 ราย)
หอยแมลงภู่
7,183 ตร.ม.
18
หอยนางรม
5,257 ตร.ม.
4
หอยมุก
80.13 ไร่
3
ปลามง
796.47 ตร.ม.
26
ปลากะพงขาว
2,743.8 ตร.ม.
22
ปลาเก๋า
258 ตร.ม.
4
ปลาอื่นๆ
4,025.6 ตร.ม.
47
กุ้งมังกร
793.75 ตร.ม.
27
ปู
ถลาง
(153 ราย)

339.25 ตร.ม.

หอยแครง
85.68 ไร่
หอยแมลงภู่
441.5 ตร.ม.
หอยมุก
180 ไร่
ปลากะพงขาว
2,364.05 ตร.ม.
ปลาเก๋า
43.61 ไร่
ปลาอื่นๆ
2,255.21 ตร.ม.
กุ้งมังกร
470.1 ตร.ม.
ปู
180 ตร.ม.
สาหร่ายทะเล
385 ตร.ม.
หมายเหตุ ข้อมูลสานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563

4
10
16
2
72
97
74
18
1
11
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ชนิดสัตว์น้าที่สาคัญของจังหวัดภูเก็ต
1. กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei
2. กุ้งกุลาดา Penaeus monodon
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3. กุ้งมังกร Palinuridae spp.

32

4. ปลาช่อนทะเล Rachycentron canadum

33

34

5.ปลากะพงทอง Lutjanus johnii
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งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๖๓ (บาท) ณ กันยายน ๒๕๖๓
งบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบบุคลากร
ภาพรวม

งบประมาณจัดสรร

เบิกจ่ายแล้ว

คงเหลือ

3,332,609.๐๐
1,600,962.๐๐
4,933,571.๐๐

3,326,517.09
1,600,962.๐๐
4,927,479.09

๖,๐๙๑.๙๑
๐.๐๐
6,091.91

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่
1.สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
2.ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งภูเก็ต
3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
4.ด่านตรวจประมงภูเก็ต
5.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๓ (กระบี่)
6.สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต
7.สานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คิดเป็นร้อยละการ
เบิกจ่าย (%)
๙๙.๘๘
๑๐๐
๙๙.๘๘
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สถานที่ศึกษาดูงาน
ธนาคารกุ้ ง มั ง กร กิ จ กรรมการเลี้ ย งกุ้ ง มั ง กร และพบปะเกษตรกรผู้ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าในกระชั ง
ณ บ้านป่าหล่าย ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่อ่าวฉลอง บ้านป่าหล่าย ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชัง จานวน ๑๔ ราย จาก ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าหล่าย ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ
บ้านบ่อแร่ ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๒ กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ชนิดสัตว์น้าสาคัญที่
เลี้ยง ได้แก่ ปลามง และกุ้งมังกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งมังกร ซึ่งเป็นสัตว์น้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต และมี
ความต้องการของตลาดสู ง ปั จจุ บันได้มีประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กาหนดเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง ลงวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓ พื้นที่อ่าวฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จานวน ๒๓๗.๖ ไร่
กุ้งมังกรเป็ น กุ้งทะเลขนาดใหญ่ช นิดหนึ่ง คนทั่ว ไปมักเรียกชื่อกุ้งชนิดนี้ว่า “กุ้งหั ว โขน” ทั้งนี้เพราะ
ลักษณะเด่นของส่วนหัวของกุ้งมังกรมีสีสรรและลวดลายสวยงาม กุ้งมังกรมีลักษณะต่างจากกุ้งทั่วไป คือ เป็นกุ้งที่
มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะส่วนหัวที่มีขนาดใหญ่ และมีลวดลายและสีสันสวยงาม มีลาตัวรูปทรงกระบอก หนวดคู่ที่ 2
ยาวกว่าความยาวของลาตัวมาก โคนหนวดคู่ที่สองไม่อยู่ติดกัน บนแผ่นกลางหนวดมีหนามขนาดใหญ่อยู่ปลายสุด
1 คู่ อยู่ตรงแนวกลางของโคนหนวดคู่ที่ 1 โคนละ 1 หนาม ใช้สาหรับป้องกันดวงตา ไม่มีก้ามเหมือนกุ้งจาพวกอื่น
ปล้องท้องเรียบไม่มีร่องขวางกลางปล้อง ขอบท้ายของปล้องท้องมีลายสีครีมขวางทุกปล้อง หางลักษณะแผ่เป็นหาง
พัด พบกระจายพันธุ์ตามทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ในน่านน้าของประเทศไทยเคยมีกุ้งมังกรอยู่หลาย
ช นิ ด ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น Panulirus ornatus, P. polyphagus, P. longipes, P. versicolor, P. homarus,
P. penicillatus, P. dasypus ฯลฯ (เฉลิมวิไล, 2527; Bhatia, 1974) Bhatia (1974) รายงานว่า กุ้งมังกรที่
พบในเขตฝั่ ง ตะวั น ตกของไทย มี อ ยู่ ด้ ว ยกั น 6 ช นิ ด คื อ P. ornatus, P. polyphagus, P. longipes,
P. versicolor, P. homarus และ P. penicillatus กุ้งมังกรเกือบทุกชนิดจะอาศัยอยู่ตามหาดหิ นหรือบริเวณ
ปะการัง ยกเว้น P. polyphagus ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามพื้นเลน ในอดีตในทะเลรอบเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นๆ ในพื้นที่
จั ง หวั ด ภูเ ก็ ตพบกุ้ง มั งกร ๗ สี เป็ น จ านวนมาก คนภู เก็ ต ทั่ว ไปและนั ก ท่อ งเที่ ยวจึ งเรี ยกกุ้ งมั ง กร ๗ สี ภูเ ก็ ต
(Phuket Lobster) ติดปากจนถึงปัจจุบัน
กุ้งมังกรจัดเป็นกุ้งขนาดใหญ่ที่นิยมในการบริโภคอย่างมาก สามารถบริโภคได้ทั้งสดและผ่านการทาอาหาร
จัดว่าเป็นอาหารทะเลที่มีราคาสูงจึงมีการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เป็นสัตว์น้าอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูง เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดมีมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต
นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนจังหวัดภูเก็ตจะคิดถึงการได้รับประทานกุ้งมังกรเป็นลาดับต้น กลุ่มโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
จึงมีความต้องการกุ้งมังกรเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสาหรับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อย่างไรก็ตามการทดลองเพาะฟักและอนุบาลกุ้งมังกรให้เป็นตัวเต็มวัยเพื่อเลี้ยงให้ได้ขนาดตลาด ต้องใช้เวลานาน
และยังไม่ประสบผลสาเร็จในเชิงพาณิชย์ การเลี้ยงกุ้งมังกรจึงประสบปัญหาลูกพันธุ์กุ้งไม่เพียงพอ การเลี้ยงกุ้งมังกร
ในจังหวัดภูเก็ตจึงยังคงต้องหาซื้อลูกพันธุ์จากชาวประมงที่รวบรวมได้ในธรรมชาติ ทั้งภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
และพื้น ที่ จั งหวั ดใกล้ เคี ย ง เช่ น พั ง งา ระนอง กระบี่ และตรัง รวมทั้ งมี ก ารน าเข้ า ลู กพั น ธุ์ จากต่ างประเทศ
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เช่น แอฟริกา อินโดนีเซีย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามกุ้งมังกรยังคงได้รับความนิยมเลี้ยงของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงราย
เดิม และเป็นสัตว์น้าที่ได้รับความสนใจสูงจากผู้เพาะเลี้ยงรายใหม่ๆ
การเลี้ ย งกุ้ ง มั งกรในจั งหวั ด ภู เก็ ต อยู่ ในพื้ น ที่ ๒ อ าเภอ ได้ แก่ อ าเภอเมื อ งภู เ ก็ ต และอ าเภอถลาง
รวม ๒๖ ราย โดยชนิ ด กุ้ ง มั ง กรที่ นิ ย มเลี้ ย ง คื อ กุ้ ง มั ง กรเจ็ ด สี (Panulirus ornatus) และกุ้ ง มั ง กรเลน
(P. polyphagus) แต่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งมังกรเจ็ดสีมากกว่า เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูง
เลี้ยงง่าย และเจริญเติบโตดีกว่า ลูกพันธุ์กุ้งมังกรที่นามาเลี้ยงมีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ - ๓๐๐ กรัม ใช้ระยะเวลาในการ
เลี้ยง ๗ - ๘ เดือน จะได้กุ้งมังกรที่มีขนาด ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ กรัม

ปัญหาการเลี้ยงกุ้งมังกร
๑. การขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งมังกรขนาด ๑๕๐ - ๒๐๐ กรัม เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตลูกพันธุ์
กุ้งมังกรได้ในระบบโรงเพาะฟัก จึงยังต้องพึ่งพาการรวบรวมลูกพันธุ์ในธรรมชาติซึ่งมีจานวนลดลง ทาให้การวาง
แผนการเลี้ยงกุ้งมังกรยังไม่แน่นอน ยังควบคุมไม่ได้เหมือนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ
๒. การลอกคราบไม่ออก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับกุ้งมังกรที่นาเข้าจากต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรในจังหวัดภูเก็ต
แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ๒ แนวทาง (ซึ่งดาเนินการควบคู่กันไป) ได้แก่
แนวทางที่ ๑. การเพิ่มปริมาณลูกพันธุ์กุ้งมังกรในแหล่งธรรมชาติ
๑.๑ เพิ่มผลผลิตลูกมังกรในธรรมชาติ โดยการผลิตลูกกุ้งระยะ phyllosoma แล้วนาไปปล่อยใน
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการอนุบาลของลูกพันธุ์กุ้งมังกร (พื้นที่ที่ชาวประมงสามารถรวบรวมลูกพันธุ์กุ้งมังกรได้)
เพื่อให้ธรรมชาติช่วยเลี้ยงตัวอ่อนของกุ้งมังกร
๑.๒ การจัดทาธนาคารกุ้งมังกร ในลักษณะเดียวกันกับการทาธนาคารปูม้า
๑.๓ การกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุบาลตัวอ่อนกุ้งมังกร
ข้อมูลจากการเสวนา “การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ” เมื่ อ วั น ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ ภู เก็ ต ร่ ว มกั น ระหว่า งนั กวิ ช าการ บริ ษัท ประชารั ฐ รั กสามั คคี (ภูเ ก็ต ) และชาวประมง
มีความเห็นว่าบริเวณเกาะทะนาน ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต และบริเวณเกาะงา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง มีความเหมาะสม
ที่จะกาหนดเป็นเขตพื้นที่เพื่อการอนุบาลตัวอ่อนกุ้งมังกร
นอกจากนี้ต้องมีการกาหนดแนวทางในการจัดการการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่เพื่อการ
อนุบาลตัวอ่อนกุ้งมังกรร่วมกันโดยชุมชน เช่น การกาหนดขนาดของลูกพันธุ์กุ้งมังกรที่สามารถจับได้ การออก
กฎหมายควบคุมในลักษณะเดียวกันกับประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย เป็นต้น
แนวทางที่ ๒. การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะฟักและอนุบาลลูกพันธุ์กุ้งมังกรในระบบโรงเพาะฟัก
เพื่อให้ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งมังกรมีเสถียรภาพมากขึ้น สามารถกาหนดในเชิงปริมาณได้ ก่อให้เกิด
ความมั่นคง และยั่งยืน

38

ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ จากจั งหวัดภูเก็ตเพื่อดาเนิ นโครงการ “พัฒ นาการผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อการท่องเที่ยว” กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมี
มูลค่าสูง (กุ้งมังกร) จานวน ๑,๖๔๓,๓๐๐ บาท โดยดาเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่งเขต ๕ (ภูเก็ต)

39

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ จากจั งหวัดภูเก็ตเพื่อดาเนินโครงการ “พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ มีศักยภาพในการแข่งขัน
(แพะ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่ ” กิจกรรมพัฒนาการผลิตและยกระดับกุ้งมังกร
จังหวัดภูเก็ต จานวน ๘๙๑,๐๕๐ บาท โดยดาเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
เขต ๕ (ภูเก็ต)

40
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43

44

ฟาร์มหอยมุก
ที่ตั้ง 58/2 หมู่ 1 ถนน เทพกระษัตรี อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

45
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ธนกรฟาร์ม
ที่ตั้ง 109/5 หมู่ 3 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

47
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การพัฒนาส่งเสริมเกษตรโดยอาศัยหลักตลาดนาการเกษตร
หรอย-ริม-เล Phuket Testival Seafood&Gastronony
ตลาดนัดพาณิชย์ รวมใจสู่ภัยโควิด
ตลาดจริงใจ
ตลาดเกษตรกร

49

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
พื้นที่/ประกาศ/จานวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkiaหรือ Cherax spp.พ.ศ.2560 ประกาศเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน
2560
จานวนเกษตรกรที่ได้แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือ
กุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkiaหรือ Cherax spp.พ.ศ.2560 จานวน 174 ราย

50

51

เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้
ประกาศเมือ่ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
จ านวนเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต 1 ราย นายเอกริ น ทร์ รถภั ก ดิ์ ที่ ตั้ ง ฟาร์ ม 117/1 หมู่ ที่ 4
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ฟาร์ม 4 ไร่ พื้นที่เลี้ยง 0.18 ไร่

52

53

กาหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล ประกาศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
ประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทกุ้งทะเลของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรา 77 ประกาศ
ทั้งหมด 9 ตำบล ได้แก่ ตาบลเทพกระษัตรี ตาบลไม้ขาว ตาบลป่าคลอก และตาบลศรีสุนทร ตาบลเกาะแก้ว
ตาบลรัษฎา ตาบลวิชิต ตาบลราไวย์ และตาบลฉลอง
พื้นที่เขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัด ภูเก็ต จานวน 354,191 ไร่
พร้อมระบุเขตการปกครอง
- อาเภอถลาง ตาบลเทพกระษัตรี พื้นที่ 24,000 ไร่ , ตาบลป่าคลอก พื้นที่ 23,725 ไร่ ตาบลไม้ขาว
พื้นที่ 157,500 ไร่ ตาบลศรีสุนทร พื้นที่20,597 ไร่ รวม 225,822 ไร่
- อาเภอเมืองภูเก็ต ตาบลเกาะแก้ว พื้นที่ 30,000 ไร่ , ตาบลรัษฎา พื้นที่ 23,994 ไร่ , ตาบลวิชิต
พื้นที่ 35,000 ไร่ , ตาบลฉลอง พื้นที่15,625ไร่ , ตาบลราไวย์ พื้นที่ 23,750 ไร่ รวม 128,369 ไร่
จานวนเกษตรในพื้นที่ประกาศ
รูปแบบสถานประกอบกิจการ
เพาะฟักอย่างเดียว
เพาะฟักและอนุบาล
อนุบาลอย่างเดียว
เลี้ยงกุ้งทะเลอย่างเดียว
เพาะฟัก อนุบาล และเลี้ยง
รวม

จานวน (ราย)
10
14
34
83
4
145

54
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กาหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าใน
กระชัง ประกาศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศเขตการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าควบคุ ม ในที่ จั บ สั ต ว์ น้ าซึ่ ง เป็ น สาธารณาสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น
ตามมาตรา 77 ประกาศ ทั้งหมด 7 ตาบล ได้แก่ ตาบลเกาะแก้ว ตาบลวิชิต ตาบลฉลอง ตาบลราไวย์ อาเมือง
ภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และต าบลไม้ ข าว ต าบลเทพกระษั ต รี ต าบลป่ า คลอก อ าเภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
พื้นที่รวม 960 ไร่ จานวน 7 แปลง
พื้นทีป่ ระกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน
อาเภอเมือ งภูเ ก็ต พื้ น ที่ 466 ไร่ ได้แก่ ตาบลเกาะแก้ว พื้น ที่ 198 ไร่ , ตาบลวิชิต พื้นที่ 2.2 ไร่
ตาบลฉลอง พื้นที่ 238 ไร่ ตาบลฉลอง พื้นที่ 28 ไร่
อาเภอถลาง พื้นที่ 494.9 ไร่ ได้แก่ ตาบลไม้ขาว พื้นที่ 261.9 ไร่ ตาบลเทพกระษั ตรี พื้นที่ 91 ไร่
ตาบลป่าคลอก พื้นที่ 142 ไร่

57

58

59

กาหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล
ประกาศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศเขตการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าควบคุ ม ในที่ จั บ สั ต ว์ น้ าซึ่ ง เป็ น สาธารณาสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น
ตามมาตรา 77 ประกาศ ทั้งหมด 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลเกาะแก้ว ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต และตาบลไม้ขาว
ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่รวม 298 ไร่ จานวน 21 แปลง
พื้นทีป่ ระกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน
อาเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่ 276 ไร่ ได้แก่ ตาบลเกาะแก้ว พื้นที่ 231 ไร่ , ตาบลวิชิต พื้นที่ 45 ไร่
อาเภอถลาง พื้นที่ 22 ไร่ ได้แก่ ตาบลไม้ขาว พื้นที่ 16 ไร่ , ตาบลป่าคลอก พื้นที่ 6 ไร่
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การประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดภูเก็ต
ประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กาหนดเครื่องมือทาการประมง วิธีการทา
ประมง พื้นที่ทาการประมง ที่ห้ามใช้ทาการประมงในที่จับสัตว์น้าบางพื้นที่ พ.ศ. 2562

62

แรงงานประมงทะเล (การออกหนังสือคนประจาเรือ Seabook)
- การออกหนังสือคนประจาเรือ Seabook (เล่มสีเขียว)
- การออกหนังสือคนประจาเรือ Seabook 2 (เล่มสีเหลือง)
การออกหนังสือคนประจาเรือ Seabook
จานวนแรงงานประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ทั้งสิ้น 3,194 ราย
จานวนแรงงานเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ 2559-2563
สัญชาติ/ปี
2559 2560
2561 2562
ลาว
0
16
13
14
กัมพูชา
8
80
97
30
เมียนมา
125
2068
233
285
อื่น ๆ
0
0
0
1
รวม
133
2164
343
330
ข้อมูลสานักงานประมงจังกวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563

2563
0
11
132
0
115

รวม
43
226
2,835
1
3,105

จานวนแรงงานเรือประมงพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ 2559-2563
สัญชาติ/ปี
2559 2560
2561 2562
ลาว
0
0
0
0
กัมพูชา
0
0
0
0
เมียนมา
0
6
18
11
อื่น ๆ
0
0
0
0
รวม
0
6
18
11
ข้อมูลสานักงานประมงจังกวัดภูเก็ต ณ เดือนตุลาคม 2563

2563
0
0
54
0
33

รวม
0
0
89
0
89
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การออกหนังสือคนประจาเรือ
เอกสารที่ต้องเตรียมในการทาซีบุ๊คเล่มใหม่
1. คาขอหนังสือคนประจาเรือ
2. ใบสัมภาษณ์จากสวัสดิการ
3. สัญญาจ้าง
4. บัตรหน้าพาสปอร์ต
5. วีซ่าที่มีอายุ
6. ใบอนุญาตทางานที่มีอายุ
7. ใบแจ้งเข้าจากนายจ้างรายใหม่ (ถ้ามี)
8. ใบแจ้งออกจากนายจ้างรายเก่า (ถ้ามี)
9. ใบประมงพาณิชย์
10. ทะเบียนเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือ
***เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์สาเนาถูกต้อง***
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เอกสารที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนนายจ้าง
1. คาขอใบแทน ขอแก้ไขรายการ
2. ใบคาขอเปลี่ยนนายจ้าง
3. สัญญาจ้าง
4. บัตรหน้าพาสปอร์ต
5. วีซ่าที่มีอายุ
6. ใบอนุญาตทางานที่มีอายุ
7. ใบแจ้งเข้าจากนายจ้างรายใหม่ (ถ้ามี)
8. ใบแจ้งออกจากนายจ้างรายเก่า (ถ้ามี)
9. ใบประมงพาณิชย์
***เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์สาเนาถูกต้อง***

66
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เอกสารที่ต้องเตรียมในการเพิ่มนายจ้าง
1. คาขอใบแทน ขอแก้ไขรายการ
2. ใบคาขอเพิ่มนายจ้าง
3. สัญญาจ้าง
4. บัตรหน้าพาสปอร์ต
5. วีซ่าที่มีอายุ
6. ใบอนุญาตทางานที่มีอายุ
7. ใบแจ้งเข้าจากนายจ้างรายใหม่ (ถ้ามี)
8. ใบประมงพาณิชย์
***เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์สาเนาถูกต้อง***
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เอกสารที่ต้องเตรียมในการต่ออายุ
1. คาขอใบแทน ขอแก้ไขรายการ
2. สัญญาจ้าง
3. บัตรหน้าพาสปอร์ต
4. วีซ่าที่มีอายุ
5. ใบอนุญาตทางานที่มีอายุ
6. ใบแจ้งเข้าจากนายจ้างรายใหม่ (ถ้ามี)
7. ใบประมงพาณิชย์
***เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์สาเนาถูกต้อง***
เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอใบแทน (กรณีเสียหายและสูญหาย)
1. คาขอใบแทน ขอแก้ไขรายการ
2. หนังสือแจ้งความจากสถานีตารวจ (กรณีสูญหาย)และซีบุ๊กเล่มเก่า (กรณีเสียหาย)
3. สัญญาจ้าง
4. บัตรหน้าพาสปอร์ต
5. วีซ่าที่มีอายุ
6. ใบอนุญาตทางานที่มีอายุ
7. ใบแจ้งเข้าจากนายจ้างรายใหม่ (ถ้ามี)
8. ใบประมงพาณิชย์
***เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์สาเนาถูกต้อง***
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การออกหนังสือคนประจาเรือ Seabook 2
สรุปรายงานการขึ้นทะเบียนลูกจ้างและรายการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย. 2563
รอบ 1
24

รอบ 2
33

รวม
57

ราย

ประเภทเรือ

61

119

180

ลา

จานวนแรงงานที่ต้องการ

496

439

935

ราย

1,951

ราย

จานวนนายจ้าง

จานวนแรงงานที่มีจริง
910
1041
ข้อมูลสานักงานประมงจังกวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2563

สรุปรายงานการขึ้นทะเบียนลูกจ้างและรายการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ 1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย. 2563
รอบ 1

รอบ 2
58

รวม
58

ออกเล่มใหม่ (ครั้งแรก)

0

ราย

ออกเล่มใหม่ (สูญหาย)

0

0

0

ราย

ออกเล่มใหม่ (ชารุด)

0

0

0

ราย

เปลี่ยนนายจ้าง

0

0

0

ราย

เพิ่มนายจ้าง

0

4

4

ราย

เพิ่มเรือ

0

56

56

ราย

รวม
0
118
ข้อมูลสานักงานประมงจังกวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2563

118

ราย

เอกสารที่ต้องเตรียมในการออกหนังสือคนประจาเรือ (Seabook เล่มเหลือง)
1. ใบคาขอหนังสือคนประจาเรือ
2. สัญญาจ้าง
3. สาเนาพาสปอร์ต (หน้าพาสปอร์ตที่มีอายุ และหน้าตีตราขาเข้าประเทศไทย)
4. ทร.38/1 (ปกครอง)
5. ใบรับรองแพทย์ (สาธารณสุข)
6. ใบประมงพาณิชย์
***เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์สาเนาถูกต้อง***
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เอกสารที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนและเพิ่มนายจ้าง(Seabookเล่มเหลือง)
1. คาขอใบแทน ขอแก้ไขรายการ
2. กรณีเปลี่ยนนายจ้าง ใบคาขอเปลี่ยนนายจ้างและหนังสือแสดงการเลิกจ้าง (ประมง) กรณีเพิ่งนายจ้าง
ใบคาขอเพิ่งนายจ้างและ หนังสือยินยอมให้เพิ่มนายจ้าง (ประมง)
3. สัญญาจ้าง
4. บัตรหน้าพาสปอร์ต
5. ใบอนุญาตทางานที่มีอายุ
6. ใบประมงพาณิชย์
***เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์สาเนาถูกต้อง***
เอกสารที่ต้องเตรียมในการขึ้นทะเบียนนายจ้าง(Seabookเล่มเหลือง)
1. สาเนาทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ
2. ใบสาคัญการตรวจเรือ (แบบ ตร.20/1 ป)
3. ใบประมงพาณิชย์
4. บัญชีรายชื่อ 285
5. บัตรเจ้าของเรือ
6. กรณีมอบอานาจ (ถ้ามี) ใบมอบอานาจ, บัตรผู้มอบ, บัตรผู้รับมอบ
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สรุปการเปลี่ยนแปลงของหนังสือคนประจาเรือปีงบประมาณ 2563 Seabook 1
เดือน เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

อื่นๆ

รายการเปลี่ยนแปลง

รวม

ต.ค.

0

พ.ย.

0

ธ.ค.

62

ม.ค.

12

ก.พ.

3

90

155

200

214

5

185

190

มี.ค.

19

894

913

เม.ย.

18

449

467

พ.ค.

13

189

203

มิ.ย

11

278

289

ก.ค.

7

251

264

ส.ค.

8

228

236

ก.ย.

14

279

293

3043

3,224

2

1
6

รวม
169
9
3
0
ข้อมูลสานักงานประมงจังกวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2563

สรุปการเปลี่ยนแปลงของหนังสือคนประจาเรือปีงบประมาณ 2563 Seabook 2
เดือน

เมียนมา

ส.ค.
ก.ย.

กัมพูชา

ลาว

อื่นๆ

รายการเปลี่ยนแปลง

รวม

33

32

65

21

39

60

71

125

รวม
54
0
0
0
ข้อมูลสานักงานประมงจังกวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2563
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ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้สาหรับจอดพักเรือประมงเท่านั้น จานวน 6 ท่า
- ท่าเทียบเรือคลองมุดง
- แพแสงอรุณภูเก็ต 2
- กฤษณสาคร
- ชัยนุชิต
- ส. ธนาวุธชัยนาวี
- ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย
ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ จานวน 11 ท่า
- แพ ป.พิชัยนาวา
- แพแสงอรุณภูเก็ต
- แพปลาโชคทวีภูเก็ต
- แพปลาสินไพบูลย์ชัย
- หจก. ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย
- แพปลาชัยทวีกิจ
- เรืออ๋องเจริญกิจ
- ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
- โชคภานุชิต
- ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต

75

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดาเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เป้าหมาย 12กลุ่ม งบประมาณเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น 1,195,652.32 สตางค์

ลาดับ รายชื่อองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิน่
1

2

3

สมาชิก
(จานวน)

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่ม กอจ๊าน

34

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มทาการ
ประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิศ

65

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นชุมชนประมง
พื้นบ้าน บ้านใต้สะพาน

26

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้า

งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ

วันที่โอนเงิน

ดาเนิน
กิจกรรมแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่

(กิจกรรย่อย)

(รวม)

100,000

100,000

-

13 ส.ค. 63

15 ก.ย. 63

100,000

100,000

-

13 ส.ค. 63

30 ก.ย. 63

100,000

100,000

-

13 ส.ค. 63

16 ก.ย. 63

1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทา
การประมงและเรือประมง
กิจกรรมอื่น ๆ
1. ซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือ
2. ซ่อมที่ทาการกลุ่ม
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้า
1. การปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่
เหมาะสมและถูกกฎหมาย
(ซื้ออวน)
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ลาดับ รายชื่อองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิน่
4

5

6

สมาชิก
(จานวน)

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นชุมชนประมง
พื้นบ้านริมหาด

22

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจ
ประมงพื้นบ้านและการ
ท่องเที่ยว หาดปากบาง
ราไวย์

18

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้านป่าหล่าย

31

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้า

งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ

วันที่โอนเงิน

ดาเนิน
กิจกรรมแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่

(กิจกรรย่อย)

(รวม)

100,000

100,000

13 ส.ค. 63

22 ก.ย. 63

100,000

100,000

13 ส.ค. 63

5 ก.ย. 63

100,000

100,000

20ส.ค. 63

29 ก.ย. 63

1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทา
การประมงและเรือประมง
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้า
1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทา
การประมงและเรือประมง
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการ
จับสัตว์น้า
1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทา
การประมงและเรือประมง
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ลาดับ รายชื่อองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิน่
7

8

สมาชิก
(จานวน)

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มประมง
พื้นบ้านป่าตอง

45

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มอนุรักษ์
ประมงพื้นบ้าน บ้านบาง
โรง

150

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับ
สัตว์น้า

งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ
(กิจกรรย่อย)

100,000

วันที่โอนเงิน

ดาเนิน
กิจกรรมแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่

-

13 ส.ค. 63

1 ก.ย. 63

-

13 ส.ค. 63

20 ก.ย. 63

(รวม)

100,000

1.พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ทาการประมง
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ฯ
1.1กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์น้า จัดหาวัสดุสร้างบ้านปลา
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
2.1กิจกรรมการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการ
ประมง

100,000
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ลาดับ รายชื่อองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิน่

9

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้านบางลา

สมาชิก
(จานวน)
180

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ฯ

งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ
(กิจกรรย่อย)
99,999.48

วันที่โอนเงิน

ดาเนิน
กิจกรรมแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่

13 ส.ค. 63

27 ก.ย. 63

13 ส.ค. 63

5 ก.ย. 63

(รวม)
-

1.1กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์น้า จัดหาวัสดุสร้างบ้านปลา
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
2.1กิจกรรมการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการ
ประมง

10

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นประมงพื้นบ้าน
บ้านแหลมหลา

200

กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
2.1กิจกรรมการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการ
ประมง
กิจกรรมอื่นๆตามความต้องการ
ของชุมชน
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอู่
ต่อเรือของชุมชนบ้านแหลมหลา

97,513.94
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ลาดับ รายชื่อองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิน่
11

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นบ้านยามู

สมาชิก

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

(จานวน)
120

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ฯ

งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ

วันที่โอนเงิน

ดาเนิน
กิจกรรมแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่

99,190.65

13 ส.ค. 63

17 ก.ย. 63

98,948.25

13 ส.ค. 63

25 ก.ย. 63

(กิจกรรย่อย)

(รวม)

1.1กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์น้า จัดหาวัสดุสร้างบ้านปลา
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
2.1กิจกรรมการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการ
ประมง

12

องค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นกลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้านแหลมทราย

200

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ฯ
1.1กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์น้า จัดหาวัสดุสร้างบ้านปลา
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
2.1กิจกรรมการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการ
ประมง

งบประมาณที่ใช้จ่าย
- เงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 1,195,652.32 บาท
- งบดาเนินงาน รวมทั้งสิ้น 48,000บาท
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รูปภาพกิจกรรมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทีด่ าเนินงาน
1. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มกอจ๊าน
กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทาการประมงและเรือประมง
สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมบารุงเรือประมง
- เครื่องปั่นไฟ
- แท่นตัดเหล็ก
- สว่าน
- ตู้เชื่อม
- สว่านไฟฟ้า
- ลูกบ๊อกซ์ชุด 32 ตัว
- กบไฟฟ้า
- ล้อไฟฟ้า
- เลื่อยวงเดือน
- สว่านกระแทรกไร้สาย
- เครื่องเจียร์
- ปืนเชื่อมพลาสติก
- คีมล็อค

81

ค าอธิ บ ายภาพกิจ กรรมปรั บ ปรุ งซ่อมแซมอาคารอู่ต่อเรือของชุมชนบ้านแหลมหลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทาการประมงของชาวประมง ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

82

2. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มทาการประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิศ
กิจกรรมอื่น ๆ
- การปรับปรุง ซ่อมแซมที่ทาการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ซ่อมที่ทาการกลุ่ม)
- การปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือเพื่อการประมง (ซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือ)

83

คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มทาการประมง ซอยกิ่งแก้วอุทิศ กิจกรรมอื่น ๆ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมที่ทาการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ซ่อมที่ทาการกลุ่ม) การปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือเพื่อการประมง
(ซ่อมโป๊ะท่าเทียบเรือ) ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563

84

3. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านใต้สะพาน
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า
การปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย (ซื้ออวน) แจกจ่ายเครื่องมืออวนจมปู

85

คาอธิ บายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านใต้สะพาน การปรับเปลี่ ยนเครื่องมือที่
เหมาะสมและถูกกฎหมาย (ซื้ออวน) เพื่อใช้ในการทาประมงของเรือประมงพื้นบ้าน สามารถจับสัตว์น้าที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทาให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ มีรายได้เพิ่ม ทาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
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4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพื้นบ้านริมหาด
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า
1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทาการประมงและเรือประมง
- แจกจ่ายเครื่องมือ อวนสามชั้น
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คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชุมชนประมงพื้นบ้านริมหาด กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้าพัฒนา
หรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย สามารถจับสัตว์น้าที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของตลาดและเป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อม และทาให้ ส มาชิกในกลุ่ มองค์กรฯ มีรายได้เพิ่ม ทาให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
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5. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยว หาดปากบาง ราไวย์
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า
1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทาการประมงและเรือประมง
- เครื่องกว้านพร้อมอุปกรณ์ลากเรือ 1 ชุด
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คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวหาดปากบาง ราไวย์
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า ดาเนินการซื้อเครื่องกว้านเรือประมง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่องมืออุปกรณ์ทาการประมงของชาวประมง ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563
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6. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านป่าหล่าย
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า
1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทาการประมงและเรือประมง
- เครนยกของพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

91

คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านป่าหล่าย กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการจับ
สัตว์น้า สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทาการประมงและเรือประมง ขอสนับสนุน เครนยกของพร้อมอุปกรณ์ จานวน
1 ชุด เพื่อไว้ยกเครื่องเรือและอุปกรณ์อื่นๆ ในเรือประมง และทาให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
รถเครนในการยกเครื่องยนต์เรือ ขึ้นและลง ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2563
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7. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้านป่าตอง
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า
1.พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมง
แจกจ่ายเครื่องมือ
- อวนปู
- อวนปลาลัง
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คาอธิ บายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่ มประมงพื้นบ้านป่าตอง กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสั ตว์น้า
พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย สามารถจับสัตว์น้าที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทาให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ มีรายได้เพิ่ม ทาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
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8. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน บ้านบางโรง
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ฯ
1. กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้า จัดหาวัสดุสร้างบ้านปลา จานวน 30 หลัง
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
1. กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการประมง
แจกจ่ายเครื่องมือ ลอบปู

95

คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน บ้านบางโรง กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์น้า การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย ที่วางไข่และ
เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้า ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า พัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย สามารถจับสัต ว์น้าที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทาให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ มีรายได้เพิ่ม ทาให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563
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9. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านบางลา
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ฯ
กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้า จัดหาวัสดุสร้างบ้านปลา จานวน 30 หลัง
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการประมง
แจกจ่าย เครื่องมืออวนจมกุ้งและลอบปูม้า
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คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านบางลา กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้า
การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย ที่วางไข่และเลี้ยงตัว
อ่ อ นของสั ต ว์ น้ า ช่ ว ยฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศทางทะเล และกิ จ กรรมพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การจั บ สั ต ว์ น้ า พั ฒ นาหรื อ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย สามารถจับสัตว์น้าที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทาให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ มีรายได้เพิ่ ม ทาให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563
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10. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมหลา
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
1. กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการประมง
แจกเครื่องมือ - อวนปู
- อวนปลากระบอก
- อวนหมึก
- อวนปลาลัง
- ที่ตอกหอยติบ
- ลอบปู
กิจกรรมอื่นๆตามความต้องการของชุมชน
1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอู่ต่อเรือของชุมชนบ้านแหลมหลา
สนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารอู่ต่อเรือของชุมชน
- กบไฟฟ้า
- เครื่องเจียร
- ล้อสายไฟ
- เลื่อยวงเดือน
- กระดาษทราย
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คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมหลา กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า
พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย สามารถจับสัตว์น้าที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอู่ต่อเรือของชุมชน
บ้ า นแหลมหลา เพื่อ ลดค่ า ใช้จ่ า ยในการซ่อ มแซมเครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ ท าการประมงของชาวประมง
ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563
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11. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านยามู
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
1. กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้า จัดหาวัสดุสร้างบ้านปลา (การทาซั้ง) จานวน 50 กอ
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
1. กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการประมง
แจกจ่ายเครื่องมือ - อวนปลากระบอก
- อวนปู
- อวนกุ้ง
- อวนลอยปลา
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คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านยามู กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้า การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย ที่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้า ช่วย
ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่ องมือทาการ
ประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย สามารถจับสัตว์น้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และทาให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ มีรายได้เพิ่ม ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
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12. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมทราย
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์ฯ
1.1 กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้า จัดหาวัสดุสร้างบ้านปลา
กิจกรรมปรับปรุงการจับสัตว์น้า
2.1กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ทาการประมง
แจกจ่ายเครื่องมือ
- อวนปลา
- อวนปู
- ลอบปู

คาอธิบายภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมทราย กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
สัตว์น้า การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้าในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย ที่วางไข่และ
เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้า ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้า พัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย สามารถจับสัตว์น้าที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทาให้สมาชิกในกลุ่มองค์กรฯ มีรายได้เพิ่ ม ทาให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
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การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร
รายละเอีย ดเยี ยวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกระแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID – 19 ) ประกอบด้วย
1. ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) จานวน 192 ราย
2. ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง จานวน 4,803 ราย
- ทบ.3 จานวน 2,933 ราย
- หนังสือรับรองแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้าน
จานวนเรือ 1,126 ลา (1 ลา / 1 คน)
จานวนแรงงานในเรือประมงพื้นบ้าน 744 ราย
3. ผู้จดแจ้งการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1) จานวน 142 ราย
4. ผู้จดแจ้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (ม.175) จานวน 122 ราย
รวมทั้งสิ้น 5,247 ราย จานวนเงินช่วยเหลือ 78,705,000.-บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าพันบาท)

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 อนุมัติให้กรมประมงดาเนินงานโครงการ
สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์
และประมงพื้นบ้าน วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้านบาท โดยธนาคารเฉพาะกิจเพื่อรัฐ 2 แห่งดาเนินการ
โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 8 ปี
นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ แบ่งเป็นระยะเวลาการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1 ปี
หรือภายในกรอบวงเงินสินเชื่อตามที่กาหนด และระยะเวลากาหนดชาระคืนเงินกู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี
นับตั้งแต่วันที่กู้
จังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการประมงที่มายื่นความประสงค์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
- เรือประมงที่ต่ากว่า 60 ตันกรอส (ธ.ก.ส.) จานวน 32,767,700 บาท
- จานวนผู้ยื่นกู้ 62 ราย
- จานวนเรือ 67 ราย
- เรือประมงตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป (ออมสิน) จานวน 32,767,700 บาท
- จานวนผู้ยื่นกู้ 11 ราย
- จานวนเรือ 13 ราย
รวมจานวนเงิน
92,711,700 บาท
รวมจานวนผู้ยื่นกู้เงิน 73 ราย
รวมจานวนเรือ
80 ราย
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